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Gdańsk, dnia 4 grudnia 2014r. 

 

Prezydent Miasta Gdańska 
ul. Nowe Ogrody 8/12 
80-803 Gdańsk 
 

WŚ-I-6223.2.2014.AD 
 

 

D E C Y Z J A 
 

 

Na podstawie art. 104, art. 107 i art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku  
z art. 28 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 1101) oraz art.378 ust. 1 i 382 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232  
ze zm.), w związku z § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r.  
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1169), działając z urzędu, 

 

 
   o  r  z  e  k  a  m 
 

 

zmienić ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Gdańska o sygn. WŚ-I-7671/1/2006/2007 
z dnia 17 lipca 2007r., zmienioną decyzjami: 
 
- sygn. WŚ/I/7671/1/10/318504 z dnia 10 marca 2010r.,  
- sygn. WŚ-III-7671/2/2010/IW z dnia 29 grudnia 2010r., 
- sygn. WŚ.III.6223.1.2012.MJ z dnia 24 kwietnia 2012r.,  
 
udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do przetwórstwa 
mleka o zdolności przetwarzania 207 ton mleka na dobę, zlokalizowanej na terenie 
Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek – Maćkowy przy ul. Bartniczej 1 w Gdańsku,  
w następujący sposób: 
 

1. Punkt XI ww. decyzji, określający termin ważności decyzji, otrzymuje brzmienie: 
 

XI. Ustala się termin obowiązywania niniejszego pozwolenia zintegrowanego  
na czas nieoznaczony. 

 

2. Punktor pierwszy w punkcie VII.1 ww. decyzji, określającym monitoring emisji  
do powietrza, otrzymuje brzmienie: 

 

 Zobowiązuje się prowadzącego instalację do monitorowania emisji do powietrza 
gazów i pyłów, z procesu spalania węgla w kotłach typu OR-10 nr 1 i nr 3 o mocy 
2x 6,38 MW, wprowadzanych do powietrza przez komin murowany o wysokości 
65 mnpm - emitor A1, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
3. Pozostałe ustalenia ww. decyzji pozostają bez zmian.  
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Uzasadnienie 
 

 Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, pozwolenia zintegrowane wydane dla 
instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1  
oraz będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego - organ właściwy  
do ich wydania: 
1) zmienia z urzędu, w zakresie czasu, na jaki zostały wydane, zgodnie z art. 188 ust. 

1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą oraz 
2) analizuje, i jeżeli to konieczne, zmienia z urzędu, w celu dostosowania do wymagań 

wynikających z przepisów art. 211 ust. 5 i ust. 6 pkt 3 i 12 ustawy, o której mowa  
w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą - 

- w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1. 

Przepis art. 188 ust 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska stanowi,  
że  pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, z wyjątkiem 
pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na czas nieoznaczony. Na wniosek 
prowadzącego instalację pozwolenie zintegrowane może być wydane na czas oznaczony. 

Mając na uwadze powyższe przepisy, działając zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Prezydent Miasta Gdańska 
wszczął z urzędu postępowanie, o jakim mowa w art. 28 ust. 2 ustawy zmieniającej. 

Zawiadomieniem z dnia 7 listopada 2014. tut. organ poinformował prowadzącego 
instalację o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego 
wydanego na eksploatację instalacji do przetwórstwa mleka o zdolności przetwarzania  
207 ton mleka na dobę, zlokalizowanej na terenie Spółdzielni Mleczarskiej Polmlek – 
Maćkowy przy ul. Bartniczej 1 w Gdańsku. W wyznaczonym terminie strona nie 
ustosunkowała się do zawiadomienia. 

W trakcie procedury zmiany pozwolenia dokonano analizy zapisów dotyczących 
warunków monitorowania emisji z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego. Z uwagi na fakt, że dla instalacji przetwórstwa mleka nie opublikowano 
jeszcze konkluzji BAT, analizę oparto na dokumencie referencyjnym Najlepsze dostępne 
techniki dotyczące przetwórstwa żywności, produkcji napojów i mleka.  

W wyniku analizy stwierdzono, że nie ma konieczności rozszerzania zakresu  
i sposobu monitorowania wielkości emisji poza zakres jaki został określony  
w wymaganiach, o których mowa w art. 147, oraz określonych w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony 
środowiska, uznając również, że nie zachodzi potrzeba ich rozszerzania  
w oparciu o ogólny dokument referencyjny BAT w zakresie monitoringu (2003).  

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  
4 listopada 2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, 
źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014r.,  
poz. 1546) oraz  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r.  
w sprawie wymagań w zakresie pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej 
wody (Dz.U. z 2014r., poz 1542), zmieniono treść pierwszego punktora w punkcie VII.1 ww. 
decyzji. 

Realizując obowiązek analizy pozwolenia pod kątem spełniania wymagań 
zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środków mających na celu 
zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposobów ich 
systematycznego nadzorowania, stwierdzono, że zapisy zawarte w obowiązującym 
pozwoleniu zintegrowanym spełniają te wymogi. Prowadzący instalację zapewnia środki 
organizacyjne i techniczne, które mają na celu zabezpieczenie środowiska przed 
zanieczyszczeniem.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  
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Pouczenia 

 

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo złożenia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za 
pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania, zgodnie z art. 127 i 129 K.p.a. 

2. Przypominamy, że z analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń wprowadzanych  
do powietrza z emitora A1 wynika, iż dla dotrzymania standardu emisyjnego dla 
pyłu, który będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2016 roku (100 mg/m3

u przy 
zawartości 6% tlenu), należy przeprowadzić działania dostosowawcze mające  
na celu zmniejszenie emisji pyłu. W przypadkach, o których mowa w art. 195 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, pozwolenie może 
zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, zgodnie z art. 199 ww. ustawy. 

 
 

 
podpisano 
 

        Prezydent Miasta Gdańska 
        z up. 
        Dagmara Nagórka – Kmiecik 
        Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska 

Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
- Spółdzielnia Mleczarska Polmlek – Maćkowy 

 ul. Bartnicza 1 
 80-180 Gdańsk 

- Minister Środowiska 
 ul. Wawelska 5254 
 00-922 Warszawa 
 (w wersji elektronicznej) 

- a/a 
Do wiadomości: 
- Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

 Trakt św. Wojciecha 293 
 80-001 Gdańsk 

-  Marszałek Województwa Pomorskiego 
 ul. Okopowa 21/27 
 80-810 Gdańsk 
-  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 ul. Rogaczewskiego 9/19 
 80-804 Gdańsk 


